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Παρακαλώ, όπως, εισαχθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Σαρωνικού το θέμα: 
 

Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης δράσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 και του 

Μέτρου 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή 
δράσεων πρόληψης». 
 

Συγκεκριμένα: 
 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προσκαλέσει τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποβολή προτάσεων έργων 

ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007 – 2013 (ΠΑΑ 2007 – 2013) και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 
του Μέτρου 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή 

δράσεων πρόληψης» – Δράση 1: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για 
την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και 

αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί 
καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές».  
 

Στη συγκεκριμένη δράση μπορούν να ενταχθούν προτάσεις που 
αφορούν συγκεκριμένα προληπτικά και δασοκομικά μέτρα και ειδικότερα: 

 
1. Μελέτες αντιπυρικής προστασίας για έργα πρόληψης πυρκαγιών 
2. Διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, σε δάση όπου η προσέγγιση 

των πυροσβεστικών μέσων δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης οδικού 
δικτύου, καθώς και χωματοδρόμων και μονοπατιών με σκοπό την 

βελτίωση δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας .  
3. Μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, κλπ) και εργασίες για την βελτίωση και 

αποκατάσταση της βατότητας των δασικών δρόμων αντιπυρικής 

προστασίας, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση των 
πυροσβεστικών μέσων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. 

4. Κατασκευή σημείων υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, 
κλπ) και απαραίτητες εργασίες και έργα για την βελτίωση του δικτύου 
των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων 

κατάσβεσης.  
5. Διάνοιξη νέων αντιπυρικών ζωνών και βελτίωση των υφιστάμενων. 

6. Καθαρισμοί παρεδάφιας βλάστησης κατά μήκος δασικών δρόμων και 
άλλων περιοχών υψηλού κινδύνου. 

7. Έργα προληπτικής δασοκομίας όπως δασοκομικές εργασίες 

μετριάσεως της καύσιμης ύλης και διαφοροποίησης της δομής της με 
σκοπό την μείωση των επιπτώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Αραιώσεις πυκνοφυτειών καθώς επίσης και νεαρών και μεγάλης 



ηλικίας υποβαθμισμένων συστάδων με σκοπό τη μείωση της 
συγκόμωσής τους. Αποκλαδώσεις, απομάκρυνση μέρους εύφλεκτης 

βλάστησης του υπορόφου των δασών, γεγονότα που οδηγούν στη 
μείωση της πιθανότητας να εξελιχθεί σε επικόρυφη μια πυρκαγιά και 

μειώνουν την ταχύτητα μετάδοσης της από δένδρο σε δένδρο. 
8. Καλλιεργητικές επεμβάσεις (υλοτομίες, κλπ) σε δάση κωνοφόρων για 

την απομάκρυνση εύφλεκτης βιομάζας για λόγους προστασίας από 

δασικές πυρκαγιές. 
9. Κατασκευή και βελτίωση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών 

πυρκαγιών (παρατηρητήρια, καινοτόμα συστήματα ανίχνευσης – 
εντοπισμού - παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης 
ειδοποίησης, βελτιώσεις υποδομής και υλικοτεχνικού επικοινωνιακού 

εξοπλισμού, κλπ ) 
10. Προμήθεια υλικών επικοινωνίας (ασύρματοι, ραδιοζεύξεις , κλπ). 

 
 

Το Μέτρο 226 περιλαμβάνει επίσης δύο ακόμη δράσεις, τη Δράση 2: 

«Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των 
επιπτώσεων από πλημμύρες» και τη Δράση 3: «Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά 

αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων 
εκτάσεων».  

 
Οι παρεμβάσεις του μέτρου στοχεύουν στην αποκατάσταση του 

δασοκομικού δυναμικού και την πρόληψη, ώστε να διασφαλισθεί η 

προστασία και αύξηση της βιοποικιλότητας, η υδατική ισορροπία, η 
προστασία από φυσικούς κινδύνους και η άμβλυνση των κλιματικών 

αλλαγών.  
 

Δικαιούχοι των Δράσεων 1,2, και 3 είναι οι περιφερειακές Δασικές 

Υπηρεσίες δηλ. τα Δασαρχεία και οι Δ/νσεις Δασών των Νομών άνευ 
Δασαρχείων, καθώς και οι ιδιοκτήτες και οι φορείς διαχείρισης των 

ανωτέρω δασών και συγκεκριμένα: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου και Δήμοι ή Κοινότητες. 
 

 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων η 30η Σεπτεμβρίου 2011. 

 
 

Προτείνω την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της Δράσης 1, η οποία 

να καλύπτει τα σημεία 2, 3, 6, 7 και 9 όπως αυτά καταγράφονται ανωτέρω.  
 

Επισυνάπτονται, επίσης, τα σχετικά έγγραφα 
 

 

 
Με εκτίμηση 

 
 

 


